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Na  temelju  članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17, 
98/19 i 144/20) i članka 8. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu 
Grada Križevaca (Službeni Vjesnik Grada Križevaca broj 5/17 i 11/20), gradonačelnik Grada 
Križevaca raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine na Posrednjem putu

I.
Grad Križevci prodaje građevinsko zemljište u Križevcima, upisano u zemljišnjim knjigama  
kao: 

- kč.br. 1763/2 ORANICA POSREDNJI PUT, površine  521 m2, zk.ul.br. 4482, k.o. 
Križevci.

Ukupna početna cijena za gore navedenu nekretninu iznosi 30,28 €/m2, što za 
sveukupnu površinu od 521 m2 iznosi 15.776,90 €. 

Početna kupoprodajna cijena nekretnine preračunat će se u protuvrijednosti u kunama 
plativoj po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

II.
Natječaj se provodi u krugovima prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama.
Natječaj je otvoren 10 dana, odnosno od 15.06. do 25.06.2021. godine.
U slučaju da nekretnina ne budu prodana u prvom krugu, natječaj će se ponavljati sve do 
prodaje nekretnine koja je predmet natječaja.
Ponude, za ponavljajuće krugove će se predavati od prvog dana u mjesecu pa zaključno sa 
desetim danom u mjesecu, a otvaranje pristiglih ponuda obavit će Povjerenstvo za 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca zadnji tjedan u mjesecu.

III.
Na  natječaj  se  mogu  prijaviti  pravne  i  fizičke  osobe  koje  nemaju  dugovanja  prema
Gradu Križevcima.

Uz ponudu se mora priložiti slijedeća dokumentacija:
- podaci o ponuditelju: ime i prezime, prebivalište, OIB ( za fizičke osobe) odnosno naziv i   
sjedište te OIB ( za pravne osobe),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- ponuda novčanog iznosa u €/m2 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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IV.
Jamčevina  za  sudjelovanje na natječaju se plaća 10% od ukupne početne cijene 
nekretnine. 

Jamčevina  se  uplaćuje  na  žiro  račun  broj  HR9024020061821400000, model HR68, 
Poziv na broj  7757 – OIB ponuditelja, s naznakom  “Jamčevina za  Javni natječaj –  prodaja 
nekretnine 1763/2 k.o. Križevci na Posrednjem putu".

Jamčevina će se odabaranom ponuditelju odbiti od ukupne kupoprodajne cijene, a ostalim 
ponuditeljima vraća se u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja.

Prilikom vraćanja jamčevine ponuditelj nema pravo na kamatu za razdoblje od  njezine 
uplate do isplate.

Najpovoljniji ponuditelj koji odustaje od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustaje od ponude najpovoljnijim ponuditeljem smatra se 
slijedeći ponuditelj koji je ponudi najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu 
prvog ponuditelja.

V.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj dužan je 
ugovorenu cijenu uplatiti u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ili 
iznimno do 60 dana ako se kupoprodajna cijena isplaćuje kreditom banke. 

Kupoprodajni ugovor sadržavat će odredbu da će Grad Kupcu izdati tabularnu ispravu radi 
uknjižbe prava vlasništva, ali tek nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

VI.
Ponude u zatvorenoj  omotnici, dostavljaju  se  na  adresu  Grad Križevci, , 
I.Z.Dijankovečkog 12, 48 260 Križevci, soba 2, prizemlje s naznakom “NE  OTVARAJ  – 
Javni natječaj za prodaju nekretnine 1763/2 k.o. Križevci na Posrednjem putu”, osobno ili 
preporučeno poštom.

                                                                           
VI.

Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji ponudi najviši novčani iznos cijene po m2 zemljišta (€/m2), 
te ispunjava ostale uvjete natječaja. 
Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati. 
Ponude ispod početne cijene neće se razmatrati.
Grad Križevci ne uvodi u posjed i ne snosi nikakvu odgovornost za stanje na terenu.

                                                                     
VII.

O rezultatu natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku 15 dana.
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Grad Križevci može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te ne snosi nikakvu odgovornost ni troškove 
sudjelovanja na javnom natječaju.
Ostale obavijesti o natječaju mogu se dobiti na tel. 048/628-947 ili osobno na adresi 
Zakmardijeva 12, Križevci, soba 11/I.

KLASA: 944-01/21-01/0010 
URBROJ: 2137/02-01/1-21-2
Križevci, 14. lipnja 2021.

                                                                                     GRADONAČELNIK
                                                                                                         Mario Rajn


		2021-06-14T10:07:26+0200
	Grad KriÅ¾evci
	Ovjera dokumenta




